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 התע רבכ ךרעיהל תבייח תבשחוממהו תשעותמה תיברעמה הרבחהמ קלחכ לארשי תנידמ

 תאזו הנידמה לש הבחרה היסולכואל בושחמה תעדות תרדחה אשונל הלודג תוריהמבו

 םיבאשמ תושידקמה ,תויברעמ תונלדמב המוצעה תוחתפתהה ?רחא רגפל אל תנמ לע

 .רחסמהו הישעתה ,ךוניחה ,להנימה לחטשב בושחמל םירכינ

 םא אלא ,םיינרדומה םלועה יקוושב תוחתופמה תונידמב תורחתהל לכות אל לארשסי

 אלל .דועו היגולונכטויבה הקיטובורה ,בושחמה םלועל תלבלסמ הרוצב סנכית

 הותיפב ךכמ תוחפ אלו םיבשחמ ןיב תרושקת ,םיבשחמ "כרעמב תידוסי הטילש

 עדיה תוריתע תוישעתו םיבשחמה תיילשעתל םישורדה הנכתהו םינקתהה לש רוצייו

 .הלא םימדקתמ םלחטשב תימלועה תוליעפהמ םיקתונמ ונמצע אצמנ ,תורחאה

 בלילה ,תומדקתמה תויגולונכטה םלועב תשורתמה תוליעפה רחא רגפל אל תנמ לע

 של .תרגובה היסולכואב רומגו ןגה דלימ לחה ,ללכה תלחנ ךופהל בשחמה אשונ

 תא קר אל םותרל שיו רתויכ הבחרה הרוצב םיבשחמב שומישהו דומילה תא רידחהל

 .םלנומהה תרושקת יעצמא תא םג אלא ךוניחה ישנא

 יזכרמ םרוג תויהל וכפה ותוא ריבעהלו רזחאל דבכעל ףוסאל רשוכהו עדימ

 .םלג ירמחב תולדה הלא לש דחוימבו תוינרדומ תונידמ לש תילכלכה ןתוחתפתהב

 הלגרנא תורוקמו םלג לרמוח לארשי תנידמ תושרל םידמוע אלש דוס הז ןיא

 תורז תוצראמ הישעתל ונל שורדה לכ תא םיאבילמ ונא ןכ לע רתי ,םמשל םייואר

 שיגדהל שיו - לארשי תנלדמ לש ילכלכה הדיתע ,ןכלו,רתויב תוקוחר ןקלחו

 תוריתע תוישעת תאש רתיב וחתפתל* םא קרו ךא חטבומ - תדחוימ השגדהב וז הדוקנ

 לוצלנ לע ןרקיעב תוססובמ ולא תולשעת ,למלועה קושב דדומתהל הנלכותש עדיה

 .תרושקת תוכרעמ תועצמאב תורושק םא ןיבו תויאמצע םא ןיב םיבשחמ תוכרעמ

 הקיבורטקלאה הטשב םלירחא םיחותיפ םע דחי בושקתה אשונ לש ידוסיו ריהמ חותיפ

 .תילכלכ תואמצע תארקל המידק ונדיעצהל לכוי

 ןפי תמגודכ ,םלג לרמחו היגרנא תורוקמ אלל ,תומוד תוצראמ המגוד תתקל ונילע

 .רתויב ההובג םייח תמרו תילכלכ תואמצעמ תונהנ רשא הירציוושו



 רגתא ונינפב םידלמעמ ,לארשיב םיתורלשהו הישעתה הנבמב םיבילחתמה םייונישה

 לע ,בושקתה אשונ תרדחהל וניתושירדו ונלתושיג תא לדוס* ןפואב תונשל לידיימ

 .הז ךמסמ ךשמהב טרופמכ ,תשרדנה תורחתב דומעל תנמ

 ההובג הלכשהל תודסומה דודיעל םיבאשמ תונפהל ,הדעוה תת תעדל ,ךרוצ שי

 םישורדה תועוצקמה תא םידמולה םיטנדוטסל בידנ עולס ןתמ ךות ,הסדנהה יחטשב

 תוינכת ליעפהל ךרוצ שי ,םינומהה ךוניה חטשב .עדיה תריתע הישעתה חותיפל

 תתשו* רשא טלחומ תוכרעמ דודישל ףסונב תאזו הינטירבב תולעופה הלאל המודב

 .הובגה ךוניחה לכרעמב רומגו ,ןגה תותלכמ לחה םיבשחמב בחרנ שומיש לע

  תיתשתו תוינרדומ בושקת תוכרעמ םללכבו עדי *ריתע םיאשונל תיביסמ הסינכ קר

 תארבהל םורת* רשא םדקתמ יתיישעתו לעדמ הפונת לגלג עינהל ולכוי תינשדח קזב

 .ילארשיה קשמה

 לש תיביסמ הרדחהב תובישחה תא הינלע דגבנל הדעוה תת האור ליעל רמאנל ףסונב

 שומישה דודיע ידי לע ,יתרבחה חטשב דחולמבו םלירחא םיבר םיחטשב בושקתה אשונ

 עדי בואשל הרזאה לכוי ןהמש ,תוירוביצ עדימ תותשר חותיפו םיישיא םיבשחמב

 .ולקפוא תבחרהו ותלכשה הותיפל

 תריגסל םורתת ל"נה םליאשונב היסולכואה ללכל עדיה תבחרהו תועדומה תרבגה

 ןתמ רשפאתו םילחה תוכיא תא רפשת (ךוראהו ינוניבה חווטב) הרבחב טלרעפה

 .לכל הווש תונמדזה

 רוזיפ אשונ איה לארשי תנידמ ינפב תודמועה תודבכה תומישמה ןמ תחא

 םיבשחמ תוכרעמ תלעפהש קפס ןיא .םלרחא םירוזיאו לילגה בושיי ,ןיסולכואה

 ןהו םישדח הקוסעת תומוקמ תריצי ידל לע ןה ,תובר ךכל םורתל ולכוי םלוצינו

 .םלועבו לארשיב םירחא הדובע יזכרמ םע הלק הרוצב הלא תומוקמ בוללש ידי לע

 ,השעמל הכותב םייח ךכמ רתוי דועו ,הל םידע ונאש האמה ףוס לש עדלמה תכיפהמ

 ףא לע תאזו ונלש עדיה תוריתע תולשעת חותיפ ךשמהל הפונתה ₪ קפסל תבייח

 היטעב תיתרבחה תוגהנתההו םייחה י?סופד ייונשב םינומטש ןכתי רשא תונורסחה

 .וז הכיפהמ לש



 לללכ -- 'א קרפ

 הדעוה תת לדלקפת - 1 הקספ

 בתכ לפ לע בושקתל יוגיהה תדעו ר"וי לדי לע התנמתנ הרזאל םיתורשל הדעוה תת

 .('א חפסנ) ףרוצמה יונימה

 .מ"עב טנרוכ ,ר"וי - בל ןועדג רמ :םה הדעוה תת ירבח

 .ןארידת ,רכח - ץיברוה-שלא קחצל רמ

 .םיטפשמה דרשמ ,רבח - עלסרב םרוי רמ

 .ביבא לת תטיסרבינוא ,רבח - ןמדילז יבא ר"ד

 .תידומילה היזיולטה ,רבח - םיוברברול בקעי רמ

 .מ"עב טנרוכ ,ריכזמ - (יקסדורגובונ) ובג ןורוד רמ

 .קזב ,רבח - לגס ןאיויו 'בג

 :םה םהלש יונלמה בתכב ורדגוהש לפכ הדעוה תת ידיקפת

 .דיתעב םיירשפא וא השעמל םימיליקה חרזאל בושקת יתורש יוהיז .1

 םכרע תניחבמ הדעוה תת תוירחא חטש תרגסמב בושקת יאשונ לש הכרעהו הניחב .2

 לכ םושייל םישרדנה םיבאשמה תניהב .תילארשיה תללכלכהו תיתרבחה תכרעמל

 .אשונ

 תופידעה *"רדס טוריפב תלימואל תובישח ללעב םלאשונ םושל* לע הצלמה .353

 .תויושרהו הלשממה תוברועמ תניחבמ םושליליה תטיש לע הצלמה .םיצלמומה

 ץראהמ םיחמומ םע השגפנו ץראב םלרוקיבו םינולד תרדיס המייק הדעוה תת

 .םייניב ח"וד הדעוה תת המסריפ 1984 ינויב .ל"וחמו

 .הלאצממ תאו הדעוה תת ינויד תא םכסמ הז ה"וד

 לוזלחו התותינל למוהת ןיבה זכרמה ןמ םש לעב בקע* ר"דל הדומ הדעוה תת

 םינותנה ףוסיאב הברהו הליעפה ותמורת לע ביבא לת תטיסרבינוא דילש יגולונכט

 ר"דלו הסט םחנמ ר"דל ,תידומילה היזיולטה ןמ רוג יקלמל ןכו ח"ודה תביתכבו

 ללכה ןמ תאצויה התמורת לע ןמוינ יתסא 'בגל התדות הנותנ דחוימבו עלק הדוהי

 .ונעגהש תואצותל םיעלגמ ובנייה אל התפלחדו התרזע אלל רשאו הדעוה תדובעל



 תוצלמהו םיאצממ - 2 הקספ

 םיאצממ

 רשפאל םתרטמש םלישידח בושקת יתוריש םלועה יבחרב וחתפתה ןורחאה רושעב .א

 .ג

 .ה

 .ח

 תוארוה ןתמ) עדימב תולועפ עצבל ףאו םיבחרנ עדימ יסיסבל השלג חרזאל

 יעצמאב שומיש ךות ,ותדובע םוקממ וא ותיבמ (תועדוה רוגיש ,תויאקנב

 .('דכו הלזלולט טלקמ ,ןופלט וק) םימייקה תרושקתה

 לע םיססובמה םיעצמא לשו םיישיא םיבשחמ לש תבחרנ הצופת הלח דבב דב

 תויוחתפתה תויופצו (הריכמ לפוסמ ,םייאקנב םיפוסמ) תובשחוממ תוכרעמ

 .בחרנ שומלש רשפאתש דויצה יריהמב תיתועמשמ הדירי ךות ,הז םוחתב תופסונ

 תוכרעמב שומיש ובייחי קוסיע ?מוהת לש ךלוהו לדג רפסמ יכ יופצ ןכ ומכ

 .תובשחוממ

 .ץראב תוריהמב אוה ףא חתפתמ ויגוסל ינורטקלאה ראודה

 םוחתב דחולמב בושקת יאשונב םיחמתמה םיפוג רפסמ ץראב םויכ םימייק

 םילוקוטורפ המצעל תרחוב הרבח לכ רשאכ ,עדלימ לרגאמל רשק ,תואקנבה

 .םידחוימה היאנתל םאתהב תרושקתל

 תובחרה תשרוד 80-ה תונש תישארב הלעפוהש תינולסנה תונמה גותימ תכרעמ

 .ל"?בה תרושקתב םילקה סמועה רואל ,תוידוסי

 תואב ןניא וללה ךא ,בושקתה אשונל תונרקסו הכחר תועדומ תוחתפתמ רוביצב

 .אשונה תרבסהל םייתכלממ םילכו םיכילהת רדעהב ןקופיס לע

 םייונישל קפס אלל םורגת םלועב וניניע דגנל תללוחתמה בושקתה תכיפהמ

 םיבשחמ תועצמאב הדובע לש ךלוהו לדג ףקלה ,לשמל ךכ ,תיתרבחה תוגהנתהב

 .קשמב םיקסעומה לגעמ תבחרה רשפאתת ילוא ךכ בקעו תיבב השעיי

 ילכלכה הדיתעל ינויח רפוה הרבחב םידברה לכל ותרדחהו בוטקתה אשונ הופיס

 .לארשי תנידמ לט



 רוביצה תועדומ .א

 "בוטקתה תנש"כ 1986 תנש לע זירכהל הצילממ חרזאל םיתורשל הדעוה תת .1
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 ,םיסנכ תכירעל שדקות וז הנש .אשונב תירוביצה בלה תמושת דוקימ ךרוצל

 םינומהה תרושקת ילכב תוינכת רודישלו םלמוסרפ תצפהל ,םיסרוק תחיתפל

 עדימה תכיפהמ לש תונורתיהו תובישחה תא לארשל *בשות וריכי םתועצמאב רשא

 .התארקל םמצע וניכלו םהינלע דגנל תללוחתמה

 תרגסמב בחרה רוביצל טסקטלט יתורש רתלאל ליעפת הלשממהש הצילממ הדעוה תת

 .בחרה רוביצל בושקתה תעדות תרדחה

 םימרוגו החותפה הטיסרבינואה תועצמאב ץיפהלו קיפהל הצילממ הדעוה תת

 תינכת ,רודישה תושר ,תידומיל היזיולטל זכרמה ומכ םלרחא םיירוביצ

 5 הקספב תרכזומה .יס.יב.יבה תינכתל המודב בשחמה תודוסי תארוהל תידומיל

 - ח"ודב

 תולבוקמה רודישה תועש רחאל רדשל םילטרפ םיפוגל רשפאל הצילממ הדעוה תת

 לש (עא) ד"טא ירדשמ תועצמאב םיישלא םילבשחמל תומלאתמ תויכוניח תונכות

 .לארשי לוק

 עדילמה ל"סיסבמ הלא תא רתויב בורקה חווטב דימעהל הצילממ הדעוה תת

 ינותנ ,ןוגכ ,בחרה רוביצה תושרל םוסרפל םינתינ םהינותנש םייתלשממה

 הרזא תויוכז ,םיוצ - הלשממה ידרשמ תועדוה ,הקיטלטטסל תיזכרמה הכשלה

 .'וכו

 הניקתו תרושקת

 לארשל תנידמ לש תרוטקתה תיתשת תמאתהל םדקהב לועפל הצילממ הדעוה תת

 תצלמומה ךרדה .תוחתפתמהו תומייקה בושקתה תוכרעמ לש םיידיתעה םיכרצל

 תשר רובגתו תיתרפס תרושקתח תכרעמל רבעמה זוריז איה וז הצלמה םושייל

 .תנארשי

 שש -שש>
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 הצק דויצ גוס יושירל םלשימגו םירלהמ םלכילה עובקל הצילממ הדעוה תת

 .םינותנ תרושקתל

 םינותנ תרבעהל דויצ רוביח לע לקהל תרושקתה דרשמ ינפב הצילממ הדעוה תת

 טושיפו הזכ דויצל םיילמינימ סלמכסומ םלטרפמ תעיבק ךות ןופלט יוקל

 .יושלרה יכילהת

 היזיולא ,סקטואדיו) תיבל עדימה תוכרעמ תונקתה םדקל הצילממ הדעוה תת

 ,(ץע₪א0א11081א6) החטבא יכרצל הלא תוכרעמ רשוכ לוצינ ךות (םילבכב

 .ב"ויכו םינומ תאירק

 תרושקת ילוקוסורפל טיסרפמ םדקהב עבקי תרושקתה דרשמש הצילממ הדעוה תת.0

 ןוכמל תרושקתה דרשמ הנפי ליבקמב .תוידיתעה בושקתה תוכרעמ תא ושמשיש

 .םינקתל םיטרפמה ךופהל תנמ לע םינקתה

 לש היעבל םתעד ונתי םליטפשמה דרשמו תרוטקתה דרשמש הצילממ הדעוה תת.1
 תוידוס לע הרימשה תניחבמ בחרה רוביצל בושקת יתוריש תלעפה "ושיר

 .תורישה ביטו תוכרעמה תלעפה תועש ,ותונימא ,עדלמה תויטרפו

 לכל הווש ריחמו ןזואמ יפרגואיג יוסיכ לע דיפקהל הצילממ הדעוה תת.2

 .ג

 היילפא ענמי רבדה .לארשי תנידמב חרזאל בוטקתה יתורשל תיתשתה חותיפב
 .בשות לכל הווש השיג תוכז חיטביו והנשמ לע דחא רוזלא לש תיפרגואג

 תיסרפ המזוי

 םלרצומ רוצייב תלמוקמה הלישעתה תוברועמ תא דדועל הצללממ הדעוה 5

 רקחמל םיבאשמ תאצקה ידי לע ,רתלה ןיב ,חרזאה תורשל בושקת תוכרעמל
 .וללה םימוחתב חותיפו

 םירוזלאב םיליבקמ םירקובמ םייוסנ רפסמ ךורעל הצילממ הדעוה תת.4
 תוינידמ טוביג ינפל ,ץראב תונוש היסולכוא תוצובקבו םינוש םייפרגואיג
 הלא םייוסינ ךורעל ןתינ .רוביצל בושקת יתוריש תוכרעמ לש אשונב תללוכ
 .םלוה ירוביצ חוקיפ ךות תויטרפ תורבח תועצמאב



 בושקת יתורשו בושקת תויגולונכט - 'ב קרפ

 (דאקספאגדזסא 1₪08א0106185) בושקתה תויגולונכט - 3 הקספ

 הריהמה ןתוחתפתהמ אצוי לעופ הניה המוצלעב םויכ תאצמנה היצמרופניאה תכיפהמ

 ןהלש היצרגטנלאה ןמו תודחא תולגולונכט לש םינורחאה םירושעה ךשמב דואמ

 היצמרופניאה תויגולונכט לש יתיצמת רואת ןלהל .תוידוחייו תולודג תוכרעמל

 ןמוקימ תא קר אלא תיסחיה ןתובישה תא חרכהב אטבמ ונלאש רדס פ"ע ,תוירקיעה

 .היצמרופניאה תיישעתב יסחיה

 םילבכב היזיולט .א

 אלו "םיטוח" תועצמאב םיטלקמה לא "הנחתה" ןמ תותואה םירבוע םילבכ תיזיולטב

 ןווכל תורשפאב ,רתוי הבוט הטילקב םניה הטישה לש היתונורתי .רתאה ילג לע

 תושרל דמועה רתוי לודגה םיצורעה רפסמבו םילפלצפס םיטלקמל םייפיצפס תותוא

 .םייונמה

 םירוזלאב הנש םישולשמ הלעמל לנפל ב"הראב לחה םילבכ תיזלולטב שומישה

 רודיש יתוריש םע םיקחורמ םירוזיאב וא הטילק יישק ולה םהבש םילפרגואיג

 רבעמש יטירקה ףסה תא וז הטלשב שומישה רבע ןורחאה רושעב קר םלוא .םילבגומ

 תונחת 6000-כ 1984 תנשב ונמנ ב"הראב .וז היישעתב ריהמה לודיגה לחה ול

 תונחת 3500-ל האוושהב בא "תב 33,000,000 תותרשמה םילבכב היזיולטל

 .1975 תנשב בא יתב 9,800,000-ו

 תוכרעמה ןמ םילבכב היזיולטל תוינשדחה תוכרעמה תולדבנ תיגולונכט הניחבמ

 תומדקתמה תוכרעמה .תירטיס-וד השיגבו דואמ לודגה םיצורעה רפסמב תונשיה

 שוריפ .םיצורע 100-מ הלעמל םייונמה תושרל דימעהל תולוכי םויכ תונקתומה

 רתויו רתוי םינטק םירוביצל תוינכת רתויו רתוי םיאתהל םויכ ןתינש רבדה

 השיגל רשאב .םילודג םירוביצל תוטעמ תוינכת לש תיתרוסמה השיגל דוגינב

 (םילבכב היזיולטה זכרמ) "הנחתה" םע רשק םייקל יונמל תרשפאמ וז ,תלרטיס-וד



 םיאשונו תולאש לע ביגהל הפוצל תרשפאמ וז תרושקת .םישקמ חול תועצמאב כ"דב

 םינומו הקעזא יעצמא,תוחיטב ל"עצמא תכרעמל רבחל וליפאו תינכתב םילעומה

 .קוחרמ האירקל םינתינה ('וכו םלמ ,למשח) תויתיב הכירצ תוכרעמל

 םיניוול תרושטקת .ב

 לרקיע ביכרמל תרושקתה יניוול וכפה תונורחאה םינשה רשע לש הפוקתה ךשמב

 תרושקתל השלרדב לודיגה תויזהת .תוימואלניבו תוימואל תרושקת תותשרב

 היצמרופניאה יגוס בורב העונתה חפנ לש שולישו הלפכה לע תועיבצמ םיניוולה

 יגוס לש היופצה םתוחתפתה לע תוססובמ הלא תויזחת .ואדיוו לוק רקיעבו

 העפות .רחא דצמ םייטפשמ םירדסהו םיינכט םימרוג לעו דחא דצמ םישדח םיתוריש

 היזיולטה תוחתפתהל םיניוולה תרושקת תוחתפתה ןיב רשקה הניה ןויצל היואר

 םיניוול לש ףוריצ לע תונבנ םילבכב היזיולט תותשר רתויו רתוי .םילבכב

 תועצמאב םייונמה יתב לא תוינכתה תורבעומ םהמש םיזכרמ לא עקרק תונחתו

 .םילבכ

 תיתרפס םינופלט תשר .ג

 אטבתמה יוניש לש ומוציעב םויכ תאצמנ םיגופלטה תשר לש תיסלסבה היגולונכטה

 לוקה ללג םידדוקמ הב רשא ,תיתרפס היגולונכטל תיגולאנא היגולונכטמ רבעמב

 םיילמשה םיסלופ לש תורדסל וקה ךרואל תומגרותמה םירפסמ לש תורדסל

 | .םייטרקסיד

 רתוי הברה תויומכ תרכעה תרשפאמ תיגולאנאל האוושהב תיתרפסה היגולונכטה

 .רתוי ההובג קויד תמרבו רתוי הלודג תוריהמב היצמרופניא לש תולודג

 תרצוי הלתוצקב ןהו המצע תשרה ךותב ןה םיבשחמב תבלושמה תיתרפס תרושקת תשר

 תרבעה לש ךילהתה תא םידחאמה תרושקת יתוריש לש המלש החפשמל סיסבה תא

 תטיש דחוימב תטלוב הלא ןיב .הלש דוביעהו ןוסחאה יכילהת םע היצמרופניאה

| 



 ןיב םינותנ תרבעהל דחוימ ןפואב החתופ רשא (ת20א067 5ח11081א6) תונמה גותימ

 םיקלחב היצמרופנלאה "תזראנ" וזכ תכרעמב .םיפוסמל םיבשחמ ןיב וא םיבשחמ

 דעילו רוקמל סחיב היצמרופניא הליכמ הנמ לכ .(?40א815) תונמ םייורקה םינטק

 תשרב תורגושמ ןמצע תונמה .תורחאה תונמה לכל סחיב המוקמלו םינותנה לש

 רוגלשה עגרב םהב םייקה סמועל םאתהב םינוש םילולסמב םיתעל ,דרפנ ןפואב

 04ץחחגצ) רעש יבשחמכ תשרב םיבשחמה םיבכלושמ הב וז היגולונכטב .ומצע

 ןנומיס ,ןתזילרא ,תונמל הקולחה תולועפ לכ תא םיעצבמ רשא 35

 םג הנלה וז הטיש .םלנותנ תרושקתב רתויב ההובג תוליעי תגשומ ןדעיל ןרוגישטו

 תומלאת תמרב תנייטצמ םג איה .תרחא הטיש לכמ רתוי תקייודמו הריהמ ,הלוז

 .תשרל טירבוחמה דויצ לש םינוש םיגוס םע ההובג

 תושידח רודיש תויגולונכס .ד

 רישי רודישל ןיוול .1

 רדשמ (285-כ18מ6ע 280420451 541011178) םירישי םלרודישל ןיוול לש תכרעמב

 תכרעמ תפלקע ךות דרשמבו תיבב םלטלקמה לא תורישל היצמרופניאה תא ןיוולה

 לש ינומהה המושיי .םילבכב היזיולטה תוכרעמ וא/ו הטילקה תונחת לש ךוויתה

 רבכ ב"הראב תובר תורכח .הזה רושעה ףוס תארקל הארנכ יופצ וז היגולונכט

 הנתומה ,(ע60) לשממה ימרוג רושלאל קר תוניתממו המלאתמ תיתשת םע תונכומ

 .תימואלניבה המרב םירדתה תופיפצ תיעבל תונורתפ תאיצמב

 רפסמ תומייק וז היגולוגכט לש (םיעצומה םיתורלישה ,ירק) םושייה תרוצ יבגל

 םיפוצל היזיולטה יתוריש לש תפסונ תוחתפתה הב תואור רתוי תויתרוסמה :תושיג

 תושקבמ רתוי תוינשדחה וליאו (םילבכב היזיולט ומכ) םניח וא םולשת תרומת

 ₪טז684 2₪5020110א) רתוי ההובג היצולוזרב היזיולט ירודישל התועצמאב עי גהל

 תרבעהל לוזה ןורתפה תא וז היגולונכטב תואור תורבח המכ .( 15108

 .רפס יתבל דומיל תוינכת לשמל ומכ ,םוקמ לכבו תיב לכל תידוחיי היצמרופניא



 הכומנ המצעב םירודיש .2

 לש חווטל ,הליחתכלמ היזיולטה תונחת לש רודישה תמצע תלבגומ וז היגולונכטב

 הנטק הניה הז גוסמ הנחת תלעפהל תשרדנה העקשהה .תוחפ וליפאו מ"ק 15-20 :כ

 הכומנ תולעו דואמ לבגומ חווט לש הז ףורלצ .רלוד 5,000-10,000 :כ ,רתויב

 ידיסח .רודיש יצורע םתואב שומיש ךות תובר תונחת תמקה ינורקע ןפואב רשפאמ

 םינווגמ םיתוריש תקנעהל רתויב הלוזה הבושתה תא הב םליאור וז הטיש

 םג תולוכי הלאכ תונחתש ןויכמ תאז .תיפרגואיג הניחבמ תרדגומ היסולכואל

 תונחתה לש ןתלועפ ךרדל המוד ןפואב תוינכת ונממ ץיפהלו יזכרמ רוקמל רבחתהל

 .םילבכב היזיולטל

 אטזקד כ18518180ט110א 5צפ7עא - 405 .5

 םלנשה שמחב תירבה תוצראב החתפתה רשא תיסחי השדח היזלולט רודיש תטיש להוז

 תורטמל ה ,ג 2 - ורקלמה םוחתב םידחוימ םירדת תבצקהב התישאר .תונורחאה

 תינכתה תא רדשמה דיחי רדשמ .תואטיסרבינואה םעטמ תויכוניח תוינכת רודיש

 ירדתב טלקנה רדתה תא םיריממה םידחוימ םיטלקמ לש לודג רפסמ ידי לע טלקנ

 םיפסונ םירדת תוגוז 16 ובצקוה הנורחאל .םילבוקמה היזיולטה יקיפאל ורקלמה

 ןמ תורדושמה תוינכת תרבעהל רקיעב היזולט רודיש תורטמל ורקימה םוחתב

 הרוצב א55 -ה ירודיש אא רדשל לבוקמ םויכ .םיפוצ לש לודג רפסמל םיניוולה

 הארנכ םילעופו ב"הראב תלבגומ הרוצב הצופנ הטישה .עגצ לך תורטמל תנפצומ

 יבר םיתבב /25 -ה לרודיש םיטלקנ םיבר םירקמב וז הטישב .םיטלקמ ןוילמ 5

 דויצ רשאכ ,םיפוצה ללכל ןינבה לש תימינפה היזיולטה תשרב םירבעומו תומוק

 אפפ -ה תורשל ב"הראב םיפסונה םירדתה תבצקה םע .טלקמ לכ דיל ןקתומ חונעפה

 הרחתמ םרוגכ הז תורש חתפתמ ךכו ,וז הטישב תינמז וב תוינכת רפסמ רדשל ןתינ

 ונניא רשא ,ינוויכ וד רודיש לע םירתוומ םהב תומוקמב םילבכב היזיולטל

 .אפפ -ה תטישב ירשפא
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 םלבשחמ .ה

 םלאצמנה םיינכפהמ םייוניש םינורחאה םירושעה ינשב הרבע םיבשחמה תיגולונכט

 םירוטסיזנרטל קיר תורפופשב שומישמ רבעמה שחרתה וז הפוקתב .םמוציעב ןיידע

 דע ,םיריעז ןוקיליס יבבש לע םיבלושמ םילגעמב שומישל הלאמו קצומ בצמ לש

 התיה הלא תויוחתפתהל .(0151) דואמ לודג הדימ הנקב םיבלושמ םילגעמב שומיטל

 םיבשחמ תשיכר התיה רבעב םא .םיבשחמב שומלשה תדימו ןפוא לע המוצע העפשה

 לש םדל גשלהב םיאצמנ םיבשחמ םויכ ירה דואמ םילודג םינוגראל ןיינע םתלעפהו

 רתויב בושחה םרוגה .ב"ויכו ךוגיח תודסומ ,םינטק םיקסע ,סישנא ינוילימ

 תשחרתמ רשא םיבשחמה לרלחמב תדמתמה הדיריה וניה הז ךילהת לש ותריציל

 יפלא המכ ובניה םריחמש םיבשחמורקימל .םהיעוצלבב המיהדמה הילעל ליבקמב

 המכ םריחמ הלה הנש םירשעכ ינפל רשא םיבשחמ לש םיעוציב תמר םויכ של םירלוד

 תבמ לע) ךשמית וז הלופכ המגמש םידיעמ םינמיסה לכ .םירלוד יפלא תואמ

 ;תוינוכמה תיישעתל םיבשחמה תיישעת תא תוושהל רשפא העפותה ידמימ תא שלחמהל

 תיגולונכט הניחבמ תחתפתמ תולנוכמה תילשעת התיה וליאש הלוע וז האוושהמ

 םולכ סיור סלורה תינוכמ לש הריחמ עיגמ היה םיבשחמה תיישעת ומכ בצק ותואב

 .(!םיטנס הרשעל

 וז היגולונכט .םיבשחמה תרושקת תייגולונכט החתפתה םיבשחמה תוחתפתהל ליבקמב

 - םלינוש תורוקמל הלוזו הטושפ השיג םיישיא םיבשחמ ילעבל םג םויכ תרשפאמ

 םיישלא םיבשחמ םע תרושקת ןכו עדימ ירגאמ ,הנכת ,(םילודג םיבשחמ) הרמח

 םויכ תרשפאמה תוחתפתה תגרדל העיגה הבכתה תיישעת םג ,וזמ הרתי .םלרחא

 היהש בצמל דוגינב ירחסמ ןפואב תומרו םישומיש לש םוצע ןווגימב הנכת תשיכר

 ,םמצע םישמתשמה י"ע רקיעב הנכתה חותיפ עצבתה וב םינש רשעכ ינפל דע םייק

 .םימוצע ןמזבו ריחמב



 ו

 הנסחא תויגולונכט .ו

 ןנוכה תוכרעמ םע יטנגמה טרסהו יטנגמה קסידה ושמיש םינש רשעכ יבפל דע

 ,דואמ הובגה םריחמ .םיבשחמ רובע ירקילעה הבסחאה יעצמאכ ,םתלעפהל תובכרומה

 .םיבשחמב שומישה תבחרהב בכעמ םרוג הוויה ,םמצע םיבשחמה יריחמל סחיב וליפא

 לש דלמתמ ךילהתב םינותנו תוינכת תנסחאל תויגולונכטה תואצמנ ,זאמ םלוא

 תוחתפתהה ךילהת .םינטק םיבשחמ רובע ןהו םילודג םיבשחמ רובע ןה ,רופיש

 םינגומו הלעפהל םילק ,ןמז ךרואל םידימע ,םילוז ה | תגשהל ןווכמ

 .הקתעה ינפב

 "תיבסחמ" לש רוז הניה םינטק םיבשחמב תוצופנה הנסחאה תוטישמ תחא

 היורק וז הטיש .ןוקיליס בבש לע םינותנו תוינכת םלנסחואמ הב (648181008)

 םיעצמאב תונשל ןתינ אלש ןויכמ (פעגס סאמצ אאאספצ) "דבלב האירקל ןורכז"

 .םינסחואמה םינותנהו תוינכתה תא םיליגר

 (עוסקקצ 218%א) םישימגה םיטקסידה לש וז הניה תפסונ תירקיע הנסחא תיגולונכט

 .ומצע רוססורפורקימה לש וזמ תלפונ הניא םינטקה םיבשחמה תוחתפתהב התובישחש

 היעבה .םינותנו תוינכת תנסתאל הנימאו תיסחי הריהמ ,הלוז הטיש יהוז

 תיסחיה תולקה בקע תמייק הז םוידמ יבג לע תוינכת לש תירחסמ הצפהב תירקיעה

 .םלרחא םיטקסידל ןקיתעהל ןתינ הב

 בחרתמה שומלשל הרושק הנסחאה תויגולונכטב הנורחאה תיתועמשמה תוהתפתהה

 ןורכז תלובק שי חישק קסיד תכרעמל .(אגתפ ע15%) חישק יטנגמ קסידב ךלוהו

 לש ומכ תונימאו תוריהמ ןכו םישלמג םיטקסיד לש וז לע םינומ תורשע הלועה

 הארנכ חלטבמו תדמתמ הדיריב אצמנ הלא תוכרעמ לש ןריחמ .תויסלק קסיד תוכרעמ

 תוכרעמב ןהו תונטק בשחמ תוכרעמב ןה ירקיעה הנסחאה יעצמאל ןתכיפה תא

 .תולודג
 ב



 ואדיו תויגולונכט .ז

 טרס אלל ואדיו תמלצמ .1

 תדמוע ינומה רצומל וכפה תוטסק תועצמאב םילעופה ואדיוה ירישכמש ירחא

 ואדיוו בשחמ תויגולונכט תבלשמה ,טרס אלל ואדיו תמלצמ בורקה דיתעב עיפוהל |

 .רזוח שומישל ןתינה דואמ ןטק שימג קסיד לע הנומת תחצנה םשל |

 (קסיד ואדיו) ואדיו טילקת .2 |

 ןוסחאל ותוהמב ינכפהמו שדחה יעצמא ונלה (0 תז5%) ואדיוה טילקת

 ןמז ךרואל דימע ואדיוה טילקת ,ילקיסומה טילקתל המודב .תיתוזח היצמרופניא

 ץורע שי םויכ םיצופנה ואדיוה יטילקתל .יתרדיס רוצייב דואמ לוז אוהו

 לש ויתונורתי .תדרפג וא תינטלומיס הלעפהל םינתינה לוק יצורע לנשו תונומת

 השיגב םנלה (ואדיו טרס ומכ) תורחא תויגולונכט ינפ לע ואדיוה טילקת

 העיגמה היצמרופניאה תלוביקבו (עמגא₪) הבומת לכל דואמ הריהמה תיארקאה

 םושלרל תולרקיע תויגולונכט יתש ןיבמ .דחא דצ ינפ לע תונומת 54,000-ל |

 תייגולונכט השבכ ,רזיילו תוילוביק - ואדיו טילקתב התאירקו הליצמרופניא

 וז הסלש פ"ע .םימוטייה תיברמב תידעלב טעמכ הנלה םולכו הרוכבה תא רזיילה |

 וא םיפוקש - םייפוקסורקימ םיעקש תרוצב טילקתה ג"ע היצמרופניאה תמשרנ

 וא םיעקשה ךרד תרבועה רזייל ןרקב תשמתשמ (210צטא) האירקה תכרעמ .םיריזחמ ן

 תעבטומה הנומתה תלבקתמ תינורטקלא הרמה תכרעמו לאלג תועצמאבו ,םהמ תרזחומ |

 אוהו טילקתה יגפ לע והשלכ ינכימ עגמ רצונ אל האירקה ךלהמב .קסידה ג"ע

 תורחאה םייתנשב העיגה רזיילה תייגולונכט תוחתפתה .הקיתש ינפמ ןכל ןסוחמ

 ימצע םושיר ןכו ,יתרפס ןפואב התאירקו היצמרופנלא תעבטה תרשפאמה המרל

 תא דיתעב ףילחי הז םוידמש הכרעה תמייק) היצמרופניא לש הקיחמו (₪6090186)

 .(םיבשחמב ינוציח ןורכזל ירקיע םולדמכ םויכ םישמשמה םייטנגמה םיקסידה

 תוכרעמל סיסב ,םויה רבכ םיוהמ ןטק בשחמ םע בולישב קסיד-ואדיוה תונוכת

 תוביצי תונומת לש ףוריצ ליעפהל תורשפאמה המצע תוברו תושימג ךא תונטק |

 | ןפואב בטחמ תוינכתו םינותנ ,(א0018) תופיצר תונומת ,טסקט ,(511115)



 רקיעב לדגו ךלוה שומימ :דיל הז לאיצנטופ אב יעבט ןפואב .יביטקארטניא

 .רפס יתבב הארוה תוכרעמב דבכב םוקמ ול םיפוצה שיו ןומיאהו הכרדהה ימוחתב

 היצמרופניא יתוריש - 4 הקספ

 ירצומ לש בחר ןווגימל סיסבה תא תורצול תושדחה היצמרופניאה תויגולונכט

 םליתועמשמה םיתורישה .רפסה תיבלו דרשמל ,תיבל היצמרופנלא יתורישו

 .תויגולונכט המכ םכותב םיבלשמה הלא םניה רתוי םימדקתמהו

 ואדיוו תרושקת םיבשחמ ,לרק ,היצמרופנלאה תויגולונכט לש םיירקיעה םיביכרמה

 ןתוחתפתה יבלשב ןהיניב דיחיה רשקה .לולת יתלבו דרפנ ןפואב וחתפתהו וחמצ

 ןהיניב בחרנה בולישה .הקינורטקלאורקלמה תוחתפתהב ןתולתמ עבנ םינושארה

 םיוק ריבעהל וא דירפהל רבכ השק וב שדח בצמ רצי םימושיי לש לודג ןווגימב

 | :םלרושימ ינשב שחרתמ רומאה בולישה .ןהיניב םיניחבמ

 לשמל תיתרפסה םינופלטה תשר ;וזב וז תובלושמ תויהל תוכפוה תויגולונכטה 2

 תורזובמ בשחמ תוכרעמ ;בשחמה תויגולונכטב יביסנטניא ' ןפואב תשמתשמ

 ל"ע  םלרקובמו םיטלשנ םיקסידואדיו ;תרושקת תויגולונכטב תושמתשמ

 .'וכו םיבשחמורקימ

 םלאצמנ תויגולונכטה שולש לכב שומלש םישועה םלשדח היצמרופניא יתוריש *

 תורבח ,המגודל .םילתועמשמ םיקווש שובכל ולחה רבכו םימדקתמ הותיפ יבלשב

 ,ישיא בשחמ תועצמאב םיטנטפ תורפסב שופיח יתוריש תועיצמ רבכ רואל האצוה

 .ןופלט תועצמאב םירגאמל השיגו קסיד ואדיו

 םיכילהתב איה ףא תאצמנ םלייתרוסמ םייתילשעת םירזגימ המכ לש םתוליעפ

 :ואר הלא ןיב .יגולונכטה ןסיסב תבחרה םשל תויגולונכט בוליש לש םימדקתמ
 תיישעת ,םיבשחמו תרושקתב תוקסועה תמדקתמה היגולונכטה תוישעת תא ןייצל
 ןידרו םיטרס ,היזיולט - רודיבה תיישעת ,רואל האצוההו םוסרפה ,סופדה
 .יארשאו ןומימ תורבחו םיקנב ,ןוגכ ,היצמרופניא לע תונעשנה תוישעתו



2 

 יחטש ןוויג תועצמאב ילמרונ יקסע לודיג תמיוסמ הדימב תפקשמ וז העפות

 תואור רחא דצמ .בורק יפוא ילעבכ םישפתנ ןמצע תורבחה לנלעב רשא תוליעפה

 ןווינו תונשייתה דגנ הנגה יעצמאכ תוליעפה יחטשב ןוויגה תא הלאכ תורבח

 :םיכילהת ינש י"ע תענומ המצע תיגולונכטה הפיפחה .םייגולונכט

 הברה תקפסהב יזכרמ ביכרמ תולהל תוכפוה תרושקתהו בשחמה תויגולונכט *

 ינוויכ-וד לבכ יתוריש ליקפס ,המגודל .םייתרוסמה היצמרופניאה יתורישמ

 .ינורטקלא ןותיע יתוריש םהיתוחוקלל עיצהל םיננכתמ

 ,םייתרוסמ םיקסע לש תבורעתכ םתוארל ןתינ רשא םישדח םיידוחיי םיתוריש *
 יתוריש תכרעמ לש החותיפ תא המייס 4781 תרבחה ,המגודל .עיפוהל םיליחתמ

 הבורקה התרדחה תא תננכתמו ,םיינורטקלא "בהז יפד" לש םייתיב היצמרופניא

 האורה תספדומה תונותעה לט התודגנתה תא ררועמ הז תוריש .יאקירמאה קושל
 .ןותיעב תויתרוסמה סוסרפה תועדומל תורחת וב

 םינוש םיבלשב םויכ םיאצמנה םיירקיעה בושקתה יתוריש לש יתיצמת רואת ,ןלהל

 .םושייו חותיפ לש

 טסקטלטו סקטואדיו .א

 םינשה ךלהמב תועיקשמ ןפיו הדנק ןכו תופסונ תויפוריא תונידמו תפרצ הילגנא
 תוגווכמה טסקטלטו סקטואדיו תויגולונכט חותיפל םירכינ םיצמאמ תונורחאה
 תיבל היצמרופניא תרבעה םשל היזיולטה ירודיש תיתשת לש לוזו ליעי לוצינל

 םימייקה היצמרופניאמ םיקירה םיוקב שומיש לע רבודמ םיינכט םיחנומב .דרשמלו
 תגשהל םקלחב םידעוימ רשאו ,(תוגאא1א6 1אדטפט15) היזיולט תנומת לכב
 .ךסמה לע תונומתה לש היצזינורכניס

 .תוינש המכ וכרואש רוזחמב היצמרופניא יפד תואמ רדשל ןתינ טסקטלט תכרעמב
 טלקב הזשכו ותוא ןיינעמה ףדה תא םישקמ חול תועצמאב ,ומצעל רחוב שמתשמה



 הכהה ל המק לק

 ךסמה לע גצומו סלקמב םייקה ךכל דעוימה ןורכזב ןסחואמ אוה 6 אש פ''ע
 .(הפוצה תריחב פ"ע הליגרה היזיולטה תנומת יבג לע וא ומצעב)

 ,תורישה זכרמ ןיבו שמתשמה ןיב תירטלס-וד תרושקת לע היונב סקטואדיו תכרעמ
 ךסמה לא תוריסי רגושמ הזו רדגומו םיוסמ היצמרופניא טירפ שקבמ שמתשמה רשאכ
 םיתוריש לש הבחר הרוש הסכמו ראתמ סקטואדיו תנומהש ןייצל יוארה ןמ .ולש
 תויהל לוכי היצמרופניאה ירצומ לט הרבעהה םוידמ םהבש (סא ןדאמ) םינווקמ
 ונורתי .(20%97 890420051) ינויזיולט תונמ רודיש וליפא וא ןופלט וק ,לבכ
 יבגל תינכט הלבגה וב ןיאש הדבועב ץוענ טסקטלטה לע סקטואדיוה לש לודגה
 אלא ,תופיצרב ולוכ תא רדשל ךרוצ ןיאש ןויכמ יזכרמה עדימה רגאמ לש ולדוג
 שמתשמ לוכי וז תכרעמב .(יביטקארטניא ןפואב) לבקל שקבמ םיוסמ שמתשמש המ קר
 הנלחב ירחא עצבלו הפועת תרכח לש תוסיט חול וא םירצומ גולטק לשמל ןוחבל
 ןפוא ותואב .ותיבמ תורישלי ול םייוצרה הסיטה סיטרכ וא רצומה תשיכר וזכ
 ןתינ םתוא היצמרופבניא יגוס לש לבגומ יתלב וליפאו בחר ןווגימ ראתל רשפא
 םיבר תעדל דבכנ םוקמב דמוע הלא ןיב .ותיבב דיחיה שמתשמה תושרל דימעהל
 .תלעוצקמ הרשכהו הדימל לש םוחתה

 היצמרופניא יתוריש לש הז גוס חותיפ יבפב םויכ תובצינה תוירקיעה תויעבה
 זוכיר ;היצמרופניאה יקוש לש ןוכנ יוהלז :ןנלה ינגומה ירחסמ תורישל ותכיפהו
 יפסכה בויחה תלאשל לוזו סושפ ןורתפ ;םילודג הלצמרופניא ירגאמ לש המקהו
 סקטואדיו תוכרעמ תותלפל תיתכלממה הכימתהש חלנהל ריבס .שומישה רובע
 םש ,ב"הראב .םינומהה קושל ןתרדחהו ןתוחתפתה תא ץלאת ליעל ונמנש תונידמב
 ,תוידנקהו תויפוריאה תויגולונכטה תא אשונב תוקסועה תורבחה תיברמ ופידעה
 לש תישטפוה תירחסמ הלעפהל םימלאתמה םירושלאה תא (100) לשממה רבכ וןתנ
 .סקטואדיו יתוריש
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 2 רויצ
 סקטואידיו תשר



 היצמרופניא תותשר .ב

 תרושקת תותשר לע םיססבתמ רשא סקטואדיול םתוהמב םיבורקה םינווגמ םיתוריש

 םידעוימ םה .םושייו הותיפ לש םינוש םיבלשב םויכ םיאצמנ ,רוגיש יעצמאכ

 תותשרל (םדומ תועצמאב) השיג םע ףוסמב וא לשלא בשחמב םלידייוצמה םלשמתשמל

 לש יקסעה ףקלהה עיגי 1985 תנשבש םלדמלמ םיססובמ קוש לרקס .תרושקתה

 .רלוד ןוילב 6 ידכל ב"הראב הלא םיתוריש

 יתשל ,תוחוקלה יגוסו תורישה יפוא פ"ע םיקלחמ הלא םיתורישל םיקוושה תא

 םינותנ לש בחר ןווגילמ לא השיג םיעיצמה םיל?ללכ םיתורלש :תוירקיע תוצובק

 היצמרופנלא יתוריש םיעיצמה םידחולמ םיתורישו תוחוקל לש לודג רוביצל

 תושירד ילעב תוחוקל יגוסל רתוי םלמכחותמו םיקימעמ יכ םא ,םפק?הב םילבגומ

 ,רתוי םירקי םניה היבשה הצובקה ןמ םיתורישה .(כ'"דב םיידסומ) תודחוימ

 .םינותנ דוביעל תויורשפא םג םיעלצמ םהש ןויכמ

 -ו תגמ 500808 ומכ תורבח תועיצמש הלא םה היצמרופניאה תותשר יתורישל המגוד

 וקו ןטק ישליא בשחמ דמוע טתושרל רשא הל הצוחמו ב"הראב םילונמל

 םילוכי םייזכרמה םייללכה םירגאמל (0א םךאש) תנווקמ השיגל ףסונב .ןופלט

 ומכ היצמרופנלא יתורישל םג ל"נה תורכחה תועצמאב רישלי ןפואב עיגהל םייונמה

 תוינכת ,ריווא גזמ ,הפועת תורבח ,תועלסנ תורבח ,הסרוב ,תועידי תויונכוס

 הלא תותשר תורשפאמ םייזכרמ עדימ ירגאמ םע תרושקתל ףסונב .'וכו רודיב

 םייקל ,"ינורטקלא ראוד" לש הטושפ תנוכתמב םהינגיב תועדוה ריבעהל םייונמל

 רלשי ןפואב םהל בשחמ תא ןועטל וליפאו םלינטלומיס בשחמ יקחשמ םהיניב

 .ןיינע םהל שי ןהב בשחמ תולנכתב

 000, אע15, ומכ ,םידחוימ םיתוריש תקפסאב תוחמתמה היצמרופניא תותשר

 םירגאמל השיג םהיתוחוקלל תועיצמ תורחאו גתעגא, סגעגה 85

 םימלש םירמאמ וא תושדח ימוכיס לט הפילש ,םינוש םימוחתב םייפרגוילביב

 היצמרופניאו תיטפשמ היצמרופנלא ,תיאופר היצמרופניא ,םילודג םינותיעמ



 ו. ]רש

 הובג ןיידע הלא םיתורלשב שומישה יריחמ .םידחולמ ןוכדע תמרבו ףקיהב תילכלכ

 .םישמתשמה רוביצ לדגש לככ םיריחמה תדרוהל הייטנ תרכינ םלוא ,תיסחי

 (ד 6 60אע88א01א6) ינורטקלא דועיוו .ג

 השקש םינפ לא םלינפ תושיגפל ףילחתה יסיסב ןפואב וניה ינורטקלא דועיוו
 ןתינ ינורטקלאה דועיווה תוקינכט תא .ןמזו קחרמ לש תולבגימ בקע ןמייקל
 :תוירקיע תוירוגטק שולשל קלחל

 ו

 תועצמאב םינוש תומוקמב םיאצמנה םידעוותמה םירושק ובש ילוק דועיוו .1
 לוקמרו ןופורקימ תועצמאב הז םע הז תחושלו ןיזאהל םילוכי םהשכ ןופלטה
 .דועיווב ףתתשמ בשוי וב םוקמ לכב םינקתומה

 הלזיולט תויומד תגצה ל"ע ילוקה רשקה תא םילשמה (ואדיו) יתוזח דועיוו .2
 לאשונל רושקה רחא יפרג רמוחו תואלבט ,םינותנ תגצה וא םיפתתשמה לש
 .ןוידה

 ןתוא רגואה יזכרמ בשחמ תועצמאב תועדוה תורבעומ וב ":בשחמ" דועיוו .5
 וז דועיוו תקינכט לש דחוימה הנורתי .רחא ףתתשמל השקב פ"ע ןתוא רגשמו
 תגלטוקמו םינותנכ בשחמב תרגאנ חלש-ודב העדוה לכ .ןמזב התולת יאב הניה
 .'וכו רוגישה ידעומ ,ןעמנה ,העדוהה תלוש ,ךיראת ,אשונ יפל ןכל

 םילודגה חותיפהו רקחמה למוחתמ דחאל תונורחאה םינשב ךפה ינורטקלא דועלוו
 חותיפ הניה וב םיקסועה לש תירקיעה המגמהשכ ןפיו ברעמה תונידמב רתויב
 דצמ ןהימושייב רתוי תובחרו דחא דצמ רתול תולוז הנייהת רשא תויגולונכט
 לע ,םיחמומ תכרעהל ססובמ היהי דועלווה תויגולונכט לש אבה רודה .רחא
 תרושקתה תותשרו םיבשחמה לש הלודגה םתמצע לש רתוי ההובג היצרגטניא
 לוק תרבעה ללוכ ,היצמרופניאה תרבעה יכילהת לכ .תוכרעמה ךותב םיידיתעה
 בחור ילעב תרוטקת לוקו בשחמ ל"ע וז הסיפת פ"ע ועצובי יתימא ןמזב הנומתו
 .רתויב לודג ספ



 א-ת ה טכנו יהטק

 םלועב רוביצל בושקת יתוריש תוכרעמ - 'ג קרפ

 הפורלא - 5 הקספ

 היבטירב .א

 םשב ארקנש ,סקטואדיוה איצממכ בשחנ (5ג4 עמע1כ4) הדלדפ םס לטלרבה סדנהמה
 יוסיבה לחה 1976-בו הנושאר תכרעמ הגצוה 1974-ב .70-ה תונשב ,הטדויו
 ,1979 זאמ (תפמפַעִמַ; לטסרפ םשב תכרעמ לש תירחסמ הלעפה - וכשמהש ןושארה
 .הינטלרב יבחרב

 יתבב 30% םהמ םייונמ 0 פטסרפל (1984 תיצחמ) םינורחאה םיחווידה יפ לע
 ןוילמ תפילש לע םיעיבצמ םינותנהו םלפד 330,000 ללוכ עדימה סיסב .םלרוגמ
 יתוריש ,תיבל תואקנב יתוריש פטסרפב םויכ םינתיב ךכל ףסוג .שדוחל םיפד
 (ךימז 050/70 ) תרושקתב הנכת תרבעה לש םיתורישו "תלנורטקלא ראוד תבית"
 :םללוגמה לצא אלמ םידילק חולב שומיש ךות

 לדל לע םיינש - טסקטלט לש םירודיש השולש הינטירבב םיליעפומ ליבקמב
 ךכ ,("לקרוא") תיאמצעה היזיולטה תועצמאב ישילשהו ("סקאפיס") יס.לב.יבה
 הלעמל .ינורטקלא ןותיע לע םידומע 300 ןיב הרלחב תורשפא שי יטירבה הפוצלש
 םיתורלשה .םהיתבב טסקטלט תטילקל םיחנעפמב םידייוצמ םלטירב 500,000-מ
 ,םיילכלכ םינותנ ,היזיולטו וידר תוינכת טוריפ ,תושדח םיללוכ טסקטלטב
 תלאמצעה היזיולטה לש טסקטלטה תכרעמ .םינכרצל םיתורישו םיקחשמ ,טרופס
 :וסנ תרגסמב 1979-ב ורדיש לקרואו סקאפיס .לרוזיא עדימ םג תקפסמ (לקרוא)
 וללכ הלא םיפד .תוידומיל היזיולט תוינכת ירחאו ינפל םיפד רפס יתב 19-ב
 .וארש המ לש תוירקיעה תודוקנה תא םידלמלתל וריכזהו םירומל תורעה

 .בשחמה תרכהב למואל דומיל טקייורפ ,תיטירבה היזלולטה תנחת המזי 1981 תנשב
 < :ויה טקייורפה תורטמ
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 .בשחמה םלוע תא הינטלרבב הבחרה היסולכואה ינפב גיצהל -

 םללמו? םוי םיכרצל שמתשהל דציכ דומלל םיניינועמה םיפוצהמ קלחל רשפאל -

 .בשחמורקימב תנכתל דציכ דומללו בשחמורקימב

 טרפל ןתמורתו עדימה תוליגולונכט תא תיטירבה יי ינפב גלצהל -

 .תינרדומה הרבחלו

 יתיב בשחמ תצפה ל"ע ןה הינטירבב עדימה תולגולונכט םודיקל לעופב עייסל -

 םלדמולהו םלשמתשמה רפסמ לש תיתועמשמ הלדגה ל"ע ןהו תלטלרב תרצותמ

 ;:טקללורפה תובקעב םיבשחמה םוחתב

 חטמ 60אקטדמת :המשו םיקרפ 10 תב תינויזיולט הרדלס הדמע טקילורפה זכרמב

 .אלשה תועשב ברעה ןמזב הרדושש עו

 בשחמכ רדגוה ומשו 1008א תרבח לש יטירב בשחמ חתופו ץמוא הרדיסל ליבקמב

 תופסותב םיאתיש ידכב ןה 350-ה לסדנהמ י"ע ללכושו תתופ בשחמה .8806-ה

 לדכב ןה ,לוקו עבצ ,רמולכ ,תובחרנ תוידומיל תורטמל תונוש תוירלודומ

 (28מ57מַמ) לטסרפ - לטירבה ראודה לש (הטדויו) סקטואדיוה תשרל תולקב רבחתיש

 סמטתגא) םילטירבה טסקטלטה ירודיש תא םאתמ תרזעב ,טולקל לכויש לדכב ןהו

 !םניח ריואה ןמ  הנכת לרודיש ןועטלו טולקל לכוי  סגו (8

 .(ד1₪50ע7₪48 )

 תרדושמה הליזיולטה תרדיסל ףסונב ללכש ףיקמ ינוגרא ךלהמכ עצוב טקייורפה

 למ לכ לש ותיבל דואמ תולודג תויומכב בשחמה תשיכר וא/ו תלאשה לש עצבמ

 תא דואמ ללזוה יטירבה הילשעתה דרשממ טיאתמ דוסביס .דומלל ןכומו ןיינועמש

 רפסה ?תב ,קומע דוסבלסל וכז טקייורפה תא ךישמהש ךלהמב) בשחמה לש וריחמ

 הזרכוהש 00%טצמת דא םטמתצ 50800 אמסלסה תחת בשחמה תא ושכרש הינטירבב

 .(הינטירב תלשממ שאר י"ע

 םע דחיב דומלל ותיבל 886 בשחמ ליאשה וא שכרש ימ לכל רשפיא טקייורפה

 .תונכתה תודוסי תא תרדשמה הרדיסה

 םידקומ ומקוה וכו הכרדה תורבוח ,ימצע דומילל םירפס ,ןכ ומכ ,ופרוצ בשחמל

 לנימרטכ 286-ה בשחמ םולכ שמשמ ,טקליורפל יכשמה ךלהמב) לנופלט ץועייל
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 תשר לע תוססבתה ךות הינטלרב לש החותפה הטיסרבינואה תרגסמב יתיב דומילל

 .(לטסרפ - הטדולוה

 לש המישרמ תונעיהלו הינטירבב הרידא החלצהל התכז 580-ה לש בשחמה תינכת

 .(לשלא בשחמ שי הינטירבב ישלמח תיב לכבש םיכלרעמ םויכ) תלטירבה היסולכואה

 ךשמה תורדס תוקפומ םויכו םירזוח םירודלשב םימעפ שולש רבכ הרדוש תינכתה

 וקפוה ןכ ומכ .םינוש םימושייל הכרדהו תונכתב רתוי םלמדקתמ םיסרוק ומכ

 וא ,םליקסע ילהנמל אגא401א6 788 1080 :ומכ תוידועיל לאוול תוינכת

 .םירומל 2₪01א02006צ ע08 ךמ0וטפפ

 תפרצ .ב

 האצותכו 70-ה תונשב סקטואדלוו טסקטלט יאשונב תוליעפב לחוה תפרצב םג

 פויטנא תטלש החתופ תפרצ לש רודלשהו ראודה למרוג לש הותיפה יצמאממ

 הלחה זאמ תפרצב תלעופ פויטנא .עדלמה תרבעה תוטיש יתשל המיאתמה (4א11098)

 סלרפב ע"לנל הסרובה .תיתכלממה הלזיולטה תועצמאב רדשל סירפ לש הסרובה

 םלש רודיש ץורע עמשמ ,הז אשונל ולוכ שדקומש ץורעב ע"ינ לע עדימ יפד תרדשמ

 ףוסמ ןופלט לונמ לכל קפסל הטילחה תפרצ תלשממ .טסקטלט יפד רודישל שדקומ

 ותועצמאב וקפוס* ןמזה ךשמבו םינופלט רפסל ףילחתכ שמשי רשא סקטואדיו

 ליבקמב .םי?ונמ ןוילמ 30-ל םללנורטקלא "בהז יפד" :ןוגכ ,םיפסונ םיתוריש

 תרושקתב תוינק ,תושדח לתוריש תקפסמ רשא תינויסנ סקטואדיו תכרעמ תלעפומ

 .'דכו

 תיברעמה הינמרג .ג

 הרומא םיבוכיע רפסמ רחאלו 1980 תנשב םייוסינ תכרעמב הלחה תיברעמה הינמרג

 .1984 תנשב תירחסמ תוליעפב ליהתהל (211,050818א78א7) "טסקטמרלשדלי ב" תכרעמ

 תרצותמ םיבשחמ לע תססובמ (ןלהל האר) 0821 טרדנטס יפל לעפת רשא ,וז תכרעמ
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 תכרעמה .םילונמ ןוילמ 6-ל תונושארה םינשה ךות עיגהל אלה הנווכהו .מ.ב.י

 רשוקמ הבש (64180ג2צ) "רבעמה תנחת" תשיג לע הבר הדלמב תססובמ תינמרגה

 ,קנב) תורישה תא לבקמ אוה ונממ םרוגה לש בשחמל תכרעמה בשחמ ךרד ליונמה

 םה רתויב םיחלטבמ םיארנה םיתורישה ,תולנכתה לפ לע .('דכו תועיסנ תרבח

 תלעפומ ליבקמב .םיעוריאו תועיסנל תומוקמ תנמזהו םיגולטק יפ לע תוינק

 .םללובמ 140,000 םע טסקטלט תכרעמ הינמרגב

 הפוריאב תורחא תוצרא .4

 ,דועו ןווי ,דרפס ,קרמנד ,היגלב ,דנלניפ ,דנלוה - הפורלאב תורחא תוצרא םג

 .תוינויסנ ןקלחו תוירחסמ ןקלח ,סקטואדיוו טסקטלט תוכרעמ ליעפהל ולחה

 רובע תיטרפ סקטואדיו תכרעמ תנקתהל תיטירב הרבח םע הזוח המתח תוצעומה תירב

 .הנבנה זגה רוביצל םיפלחה יאלמ תרקבל לטייבוסה זגה ןוירטסנימ

 ןפיו תירבה תוצרא ,הדנק - 6 הקספ

 הדנק .א

 1978 תנשבו סקטואדיו תוכרעמ חותיפ דדועש אוה הדנק לש תרושקתה ןוירטסינימ

 הלאמ םלנוש םיטרדנטסב הדבעש (1₪0150א) ןודילט םשב תכרעמ לש החותיפ םלשוה

 ולרטנוא לש היזיולטה הביכרה 1980 רבוטקואב .(ןלהל האר) תיטירבה לטסרפ לש

 תדדובמה ריעל ןייול תועצמאב ורדושש היזלולטה תוינכת לע טסקטלטה תא

 םע דחל ןיוול ותוא תועצמאב וקיטווקל ןודילט לש ןיזגמה רדושמ זאמו וקיטווק

 :ומכ םיירוביצ תומוקמב םיפוסמ םלירזופמ וטנורוטב .תוליגרה היזיולטה תוינכת

 ינכדע עדימ ילעב טסקטלט יפד םירדשמה ב"ויכו תבכר תונחתו ןולמ לתב ,תוירפס

 :ןה הדנקב ולעפוהש תורחא תוירחסמו תוינויסנ תוכרעמ רפסמ הדנקב .רתויב

 םיפד 10,000-מ עדימ לבקל םיתב 400-ל רשפוא ובש (07151) הטסיו טקייורפ
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 עדלמ קפוסמ ובש 6845580015 טקייורפ אוה םיידוחייה םיטקליורפה דחא .םינוש

 .םלאלקח יתב 320-ל םיפד 20,000-מ ליאלקח

 ב"הרא .ב

 תונוש תורטמל סקטואדיו תוכרעמ תלעפהב םליוסינ לש בר רפסמ ושענ בי'הראב

 ,םילבכב היזיולט לש אלמ קיפאב טסקטלט ,רדושמ טסקטלט - תונוש תוטלשבו

 .'דכו ןופלט יוקב סקטואדיו ,םילשלא םיבשחמל םילבכב סקטואדיו

 תכרעממ הנוש עדימה ףד הנבמ ףאו םלנווגמ םה םיקפוסמה םיתורישה יגוס

 םא ,סקטואדיול בייחמ תרושקת לוקוטורפ ב"הראב םייק אל - וזמ הרתי .תכרעמל

 תטישמ הבר הדימב עבונ הז רבד .יזכרמכ ןמתסמ אק125 לש לוקוטורפה לכ

 עדלמה קפסמ ןיב הנחבה חרכהב ןיא הבש ב"הראב הגוהנה תרושקת תוכרעמל הקיחתה

 .לתרושקתה עדימה קפסמל

 עדלמ יתוריש תועיצמ 6.8.5. -ו א.8.0. ב"הראב תולודגה היזיולטה תותשר יתש

 תועידי ,הסרוב ינוכדעו ילכלכ עדימ ,תושדחב םישנא לע םירוט ,תושדח םיללוכה

 לע עדימ ןכו יאנפה תועשב לוליבל תונוש תועצה ,פוקסורוה ,טרופסה םוחתמ

 .החנהב תוריכמ יעצבמ

 שומלש תושוע 3.8.0. הלודגה לבכה תנחתו "םייט" תועובשה תלעב םילט תרבח

 .םילונמה לתבל טסקטלט יפד ריבעהל היזלולטה לבכ ץורעב

 הלחה ,סל'גנא סולב היזיולטה תותשר שולשמ תחא אלהש 1 היזיולטה תשר

 תולמוקמ תושדח תרדשמ הנחתה .1981 לירפאב טסקטלט לש למו* םוי רודלישב

 פע ףסונ .ב"ויכו ע"ינל הסרובה לע עדימ ,ריואה גזמ לע תועידי ,תולללכו

 הרדיש 1981-ב :ךונלה יכרצל טסקטלט רודיש לע שגד הנחתה המש לרוביצ עדימ

 רמוח הרדיש ,ןכ ומכ .היזיולטה לש םיידומיל םלרדשלמל המלשהו לוגרת יפד

 תותינהו הבישחה תויונמוימ תא התפל ותרטמש (םיצבשתו םינודיח ,ןוגכ) רשעה

 טוריפ :םירומל עדימ תרבעהל טסקטלטה רודיש תא הלצינ הנחתה .םידלי לצא
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 תועצה ןכו ,הלא םירדשימ לע טרופמ עדלמו היזלולטה לש םילדומילה םירדשלמה

 .רודלש תארקל תויוליעפל

 התלועפב הלחהש (1?04ג1א) ןטפק תכרעמ איה ןפיב תלרקיעה סקטואלדלוה תכרעמ

 :דכ םהלשמ תוטיש חתפל םינפיה וכרצוה תלגולונכט הנלחבמ .1979 רבמצדב

 החתופ תכרעמה :תכרעמב גיצהל ןתינ םתלאש םינושה םינמלסה 3500-ל םיאתהל

 םלקפומה עדימ יפד 100,000-ל השלג יוגמל תרשפאמו לבנפיה תרושקתה דרשמ עויסב

 רודיש יתב 8 ,האצוה יתבו םינופוקת 30 ,םינותיע 23 ללוכ) עדלמ יקפס כ ''ע

 תודסומו םיקנב ,תועיסנ תויונכוס ,ובלכ יתב ןכו םוסרפ תויונכוס 22-ו

 .(םיירוביצו םייתלשממ

 םללוקוטורפ - 7 הקספ

 היהי ןלועפת יכ שורד ,בחר רוביצ ידי לע שומישל ודעונ בושקתה תוכרעמש ןויכ

 טפמא) "יתודידל" הלה* תרושקתה לוקוטורפ לכ שורד תיעוצקמה ןושלבו חונ

 תותשר תועצמאב תולעפומ תויהל תורומא תוכרעמהש ןויכ ,ןכ ומכ .(ץפנפאפעצ

 תושמתשמ ןה לודגה ןקלחבו (תובושארה תופוקתב תוחפל) תומייקה הינופלטה

 ןיב תותואה תרבעה בצקל ןה הבר תובלשהח שי - ףוסמכ חיתיבה היזלולטה רישכמב

 הלא לכ .הגוצתה תויורשפאו עדימה דודלק ךרדל ןהו הרזחו ףוסמל עדימה סיסב

 .בושקתה תכרעמב עדימה תרבעה לללכ םהש ,תרושקת ילוקוטורפ תועצמאב םיעבקנ

 םילרקיע תרושקת ילוקוטורפ רפסמ וחתופ סקטואדלוה תוכרעמ תותיפ תרגסמב

 :ןלהלדכ

 .סקטואדיוה תכרעמ הותלפ יבלשב הללגנאב ןושאר חתופ - לטסרפ לוקוטורפ .א

 תויבס 1200 לש בצקב לונמל םינותנה סיסבמ עדלמה תרבעה לע ססובמ אוה

 ןכ ומכ :היבשל תויבס 75 לש בצקב זכרמל לונמה ןמ םינותנ תרבעהו הינשל
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 רבד - לונמה לצא רשפאה לככ טושפ "חנעפמ"ב שומיש לע הז לוקוטורפ ססובמ

 לונמה ךסמ לע תלבקתמה תלפרגה הרוצה ךדיאמ .הצקה דולצ תולע תא ליזומש

 .תלסח? הטושפ איה

 ורקיעב המוד ךא לטסרפ רופלשכ םיתפרצה ידל לע תתופ - פויטנא לוקוטורפ .ב

 .לטסרפל רבד לש

 לש םינותנ יבצק לע ססובמ אוה םג .ב"הראו הדנקב חתופ אגקַזק8% לוקוטורפ .ג

 לע תאז ךא גצמה לע תרפושמ הקלפרג תלבק רשפאמ אוה ךדיאמ ךא 11

 :שוכרל יונמה בייחש דולצה רוקייו ךוביס ןובשח |

 08ק% לוקוטורפ תולפורלאה תרושקתה תולהנמ לדי לע חתופ תונורתאה םלנשב .ד

 לעו לטסרפ לש וז לע הלוע 0821 לש הקיפרגה תוכיא .לטסרפה לש רופיש אוהש

 םלטלוק לטסרפ יפוסמ .דחאכ יקסעו יתיב שומלשל תיביטקרטא אלה תכרעמה ןכ

 :לטסרפ לש הגוצת תוכליאב עדלמה תא םיגיצמו (ךפיהל אלו) 09271 טמרופ

 סקטואדיו תוכרעמ תמלשר - 8 הקספ

 תוכרעמ יכ ןייוצי .םלועב תולעפומה תוירקלע סקטואדלו תוכרעמ לש המלשר ןלהל

 יוסינב םיפתתשמה לש טעומה םרפסמ ללגב םא - המלשרב וללכנ אל תובר תוינויסנ

 ;לוסלנה םויס ללגב וא |

 םימושילהו תוכרעמה ןווגימ לע עיבצהל הרקיעב הדעונו האלמ הנלא וז המישר ן

 " .םללעפומה |



 ו
 ססטאצתצ | 5צפ2שא אתאש 1 ת0סתענסא | טפסה | ךמסאאסמ. - תדמ - 9דת108 - אטומה

 ספמתת'יזסאהת . תתתלנע דיממפפ 8מס קתטמס | אזאפס טנסמסעמא | תעת 3 10 \ היטז,םדישאד 12 10 הטפדתזה טס וא תשפנפמאע קתמפלממ אתת 81! ךתזתש 200 תטפצתתתמזת | 5טטמאצמע םתזפפתאמ תפת 3 21000
 אזפס 3 220 = 008585 58 אהא נספה קתתאזא6ס עמסמ1פסא | אפ 8ו ךתדתע -- םענמ םסשזמ ץתתנוצא6 תתצמ 81 אסספסמ 0 0 סתאצפע תפתח 3 100 =" םתדצזפמ 002. - טתאססטטעת אזס 82 דתנתע 200 * סתאתסת ת608ת אוסאמה תסת 3 18
 סק מתת סאה
 תפפ 3 20 -. דאמע . הספ 3 5 -. דסמ טנאאתפפס תספזסמאע לץטת1ססא 1980 ךתזתת 100

 תפפ 200 -. המ מסט נפש יסאסא'יס אזפ 2 .0 -. קתדיטפז אספה סתפאתדסמאתא תסת 3 5 -. ופתסטתצ של? 98 תספנסמאצ ץמע1ססא תהתעמ 8! ךתצתתמ 2 -. דת
 תפת 3 100 -. דע סאנס סאיתתדס אזס 82 ץתזהע 0 -. דימ1פסא סאעתפדס תסטסתע10 עטתזססא 5עפ 80 ךתנתע 55
 -. דיס תחשפ1אא1 םספדאמפפ קתספצממ 20878 סס₪ת01200+ ץזאעתאס יתעקטתמ 12 55 סמאאתתא ידימז,מסת'ת ססקמאאתסמא תמפדספאע 1982 | ץתזתע 200 -. 19 ייסתסא'ס ססאמתתמ ץטעזססא אתצ 81! דתזהע 500 -. טזפסא סתז,סתתצ דמתזפסא אנס 80 ץתזתת 10 \2 טזספס'ניתסא אסאדתמהז תמפדססאלץ עמת1ססא אסט 8ו ץתזנתע 200 -. טאנטמתפ מ / תפס 3 0
 1982 ססאתמתסתתמ 0

 -. דיטפאט ן2 20
 ץתתאסמ סתתטפסזא טד תעפ 3 100
 -. 8 תו תםסת 3 100
 -. תסשש. סנסמסעסת דתתמ םע טדתתה תטפ1סטאצ 585 8] ץתזתע 00
 תסת 3 000

 תאקמת 1וומאצהש
 -. סם תעפמסמ, םסתתת תפמ 3 00
 -. הממטמ למע1לצ תמפזספאצ האתזספמ אתת 8ו ךץתזהע 2000
0 3 

 סקטתתץדסאהע
 - ייססממ ₪ םתאאזא/ה דסתםעממ עמה 3 200

 אפית טס
 תאתאצ םז.ספסאזתאצמאצ םטפפמעססתפ אנאמס ספפצ 1980 | "תזאע 2000
 תקת 83 םטפ+ממסתמ 0
 -. סמתאהא טעמא סטאמתתתם סתתא אסט 2 0

 סקפסתדיזסאתמ

 לרזלתר תות?נל למרחת ןיבה זכרמה לש םילבכב היזלולסו סקטראלדלו רקחמ ח"רד ךותמ
 .1984 ,ביבא לת תטיסרבינרא דילש יגולונכט



 רנמכבוסטקכוב בק

- 

 קש

 תעא 3 10
 ו סתפמסמ סתממא ץסתסעעמ

 טטת 2 200 אסא6-תסאס עז טאסתה גסא6-אס0א6 ססאתתמ קתטפלצממ תתקמ 80 ךץתזתע
 ו

 תפפ 83 0 = 58 אז6ה98₪1-1א04 תפפזפמא+ ₪ך-סטד8 1978 אססטע 118 טגלתא סתטיגזא יסאצס תמפ.8 004 סגפצה1א םמ6 79 ץתזתע 2000 דיתוצ טזסמסיממ אדז,גא ,תסאמ ססאפתתע םאס 83 ץתנתע 10 .
 ספטתת 10 אה- אמצמטתתתאס ₪0. דטעסצפאצ סמאפתתת אצס .2 10000 טטחה1צ ייפ

 3 0000 -% טזסצעטש תספנסמאע תתמפעממ 0 ךתזהנ 1000
 סקתתת 10
 תפת 3 100

 112 24000 אסתאתצ אסה .ייטז,אסתיזה
 9 ךתזתז 5קתתזא ךמסתץפמא

 תסתפ 3 000 םאז2מחעתאס טצספסצמא םטתאמ תספצסמאע עקתמפלממ אסט 79 לץתזהע ספא סתזיתט1810א
 1. דפ קתספלצטע סמאטסתמ תתטפצמת פאס 2 0 0%. םתדיז .יטטעמאצ

 1983 ססאאמתסתתמ 0
 אתפ . 3 5 0... תסתמפ 6 6-00א0א 5, קתתאמהפ טתת1תאצ סל. 82 סקמתתע1סאהת
 אג נסאאזפש
 ו 7 ססקטפטתטמ ססטאמטפ , אתת ךאעסתאתמ תא. 3 22000

 0 -. פסא טסא5 תעמ 0 מאסתתמ אתפעפפ 6 5. 33 000 ל
 םסתתעפ אסט . 2 000 4 * דאסאא פתא 0 תטפזסמאע 1אצמהאהמ 0. 83 ץתזתת 1000 םאצתתט150%8 205 תא6סמעמפ אתם קתמאסא ת כ תפת 82 'ס תועד סייתנמפ

 סקמתתי סאה -. אסצ
 0 = סטפט 0, ססאמתהמ אסאמ 004 אסטל. 2 22000 - קתסאצס אחא צסתא סתאמתתמ 1אעפסתאתע תלת. 82 דתדתמ .0

 סו -. ךאמ םס0סטתסמ 460 08 סזעצמ 9 ססאקתע18 עספ. 3 20000
 טפאמלטשהת 501 תתסנטסע סתתתס5 קטפמ16 ץפמ1פ0א ץתצמ 80 ךץתצתת 30(?) -% ץזאמ א. פתא קזמ60; סמאטתתת אסמא תא 009. 82 3 2100
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 לארשיב בושקת ימושיי - !ך קרפ

 תרושקת תיתשת - 9 הקספ

 לארשיב תרושקתה תותשר

 .תיתכלממה תרושקתה תשר ךרד תלעופ בושקת תכרעמ

 תולורשפאהו תשרב סמועה , תרושקתה תשר בלטב תויולת ותצופתו תורשה תוכיא
 .וז תשר תקפסמש תורשקתהל תונושה

 :תודרפב תותשר שולשמ תבכרומ תללארשלה תרושקתה תכרעמ

 .ןופלטה תשר .א

 סקלטה תשר .ב

 :תנארשל - םינותנ תרבעה תשר .ג

 ןופלטה תשר .א

 היונב תכרעמה ,םילונמ 1,200,000-כ תתרשמ לארשל תנידמב תיחרזאה ןופלטה תשר

 תוזכרמ רפסמ ולעפוה תונורחאה םינשב רשאכ תיגולאנא הל גולובכטמ הרקיעב

 .תוילטיגיד

 פודג םיניתממ רפסמ ,תחאה ,תוירקיע תויעב יתשמ םויכ םילבוס ןופלטה יתורש

 לילצ תלבקל ךורא הנתמה ןמזב אטבתמה תשרה לע השק סמוע תרחאהו םינופלטל

 :םימיוסמ םירוזאל רשק תגשהב םילשקו תרושקתה תוכיא תויעבו גויח

 ינופלט רשקל שוקיבה איש תועש תא ופפחי בושקתה יתורשב סמועה תועשש החנהה

 תשרהש הנקסמל חרכהב הליבומ תופיפצב םיסלכואמ םירוזיאב דחוימב ולוחלו
 .הרזאל בושקת יתורש תלעפה תובקעב ףסונה סמעמב דומעת אל תמייקה



 הוטבעה
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 סקלטה תשר .ב

 :םינכרצ 5000-כל תורש תקפסמ תילארשיה סקלטה תכרעמ
 .הנשב םייונמ 300-כ פש בצקב הלדג וז תכרעמ

 .לקסעה רזגימל םלוככ םבור םלכיישו ןוצר יעבש הז תורלישב םלשמתשמה םינכרצה
 .םירקמה בורב רישי גויחב ל"וחל תורשקתה תרשפאמ תילארשיה סקלטה תשר

 םינותנ תרבעה תשר .ג

 (תגסאש 5011081א6) תונמ גותימ לע תססובמ תנארשי - םיגותנ תרבעה תשר
 .תלאקלרמאה 618 תרבח תרצות דולצ םע תשמוממו

 התלעפהו התבחרהל תוליעפ תישעב םויכו יבויסבנ סיסב לע 1982 תנשב המקוה תשרה
 .אלמ ?רוביצ תורליטכ

 ראבו הפיח ,םילשורי ,א"תב םיגתמו ביבא לתב לעפומה הרקב זכרמ תללוכ תשרה
 .ץראה יברחב תונוש תוזכרמב םלדגאמ םירושק םיגתמל .עבש

 .(עבש ראבו הפיח ,ביבא לת ,םילשורי) םייזכרמ םיתמצ 4 ללוכ דיתעב ןונכתה
 ךרוצל םייביטנרטלא םיבותינ םע ש"לס 9600 בצקב םניה םיתמצה ןיב םלרשקה
 .לוביג

 תלתשתה תוחתפתה סע ש'לס 64%א לש בצקב דיתעב םיתמצה תא רשקל הנווכ שי
 .םינודנה םיריצב תיתרפסה

 ;ב"הראב ךמשאאשצ תשר ךרד םלועב תונמ גותלמ תותשרל הרושק תנארשי תשר
 ;דחאה ש"לס 9600 לש בצקב ב"הראל ן"לנ יוק 2 הליעפמ תנארשי

 ובניה ץופנה רוביחה ,םינפוא רפסמב תשרל רשקתהל םילוכי תנארשל תוחוקל

 תרוטקתב דואב 1200 וא 300 לש בצקב תיצראה ןופלטה תשר ךרד דגאמל תורשקתה
 תנארשי תשרל םינ"לבנ תועצמאב רישי רשקב םירושק םילונמ רפסמ ,תינורכניס-א
 .א-25 לוקוטורפב םקלחו תינורכנלס-א תרושקתב םקלח
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 . תרשפאמו תורחא תורשקתה תויורשפאל סחיב הלוז תנארשל תועצמאב םינותנ תרבעה
 :תובשחוממ תוכרעמ ןיב םינותנ לש הבלמא הרבעה

 בושקתה תוכרעמב שומישה תותיפל רתויב תינויח הבלה תבארשי תכרעמ תוהחתפתה
 םיקרועב םינותנ תרבעהב סמועה תא דירוי וז  תשרב שומלשה .תולדיתעה
 .תרכינ הדימב תורשקתהה תונלמא תא רלבגיו םינופלטה תשר לש םיינוריע-ןיבה
 תרבעה ךרוצל יקסעה רזגימב ן"לנ יוק 7000-כ ץראב םללעופ תנארשי תשרל ףסונב
 .םיגותנ

 עציהו שוקיב - 10 הקספ

 לש לודיג יופצ 1990 תנש דעו תיב יקשמ 1,100,000-כ םויכ שי לארשל תנידמב

 םלגטק םילעפמ 7700-כ ,םילודג םילעפמ 500-כ ץראב שי ןכ .םיזוחא 10-כ

 תורייתה רזגימ .םיישפוח תועוצקמ ילעב לשו קוויש לש םיקסע לפלא תורשעו

 לש םיפינס 250-ו ןולמ יתב 300 ,תועיסנ ינכוס 370 ,הפועת תורבח 47 ףיקמ

 .תלתשבי הרובחתב תוקסועה תורבח

 תוכרעמ תרידחל בר יוכלס לע עיבצמ עדימב "עצוממה ילארשלה" לש תוביינעתהה

 םיליעפ ויה תיב ל?קשמ 700,000 לכ ןייוצי .קושה לש םינושה םירזגלמל בושקת

 .ךרע תורייבל הסרובב תרחא וא וז הרוצב

 יוזיחו חותינל למוחת ןיבה זכרמה לש תוכרעה פ"עו הלא םינותנ ךמס לע

 תוכרעמ תלעפהל תונושארה םינשה 5-ב יכ לופצ *א"ת תטיסרבינוא דילש יגולונכט

 היושע וז תיזחת יכ רורב .ףלא 50-כל ןהייונמ רפסמ עיגי תוירוביצ בוטקת

 םיאבתה יפ לעו וקפוסיש םיתורלשה יגוס יפ לע - הלילשל וא בויחל - תונתשהל

 .םיילכלכה

 ,םכסמ ח"וד - לארשיב סקטואדיו תוכרעמו םילבכב היזיולט תוכרעמ םושיי *
 .1985 לירפא
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 םלמייק בושקת יתוריש - 11 הקספ

 רוביצל םינוש בושקת יתוריש תוקפסמה תורבח רפסמ םויכ תולעופ לארשי תנידמב

 .בחרה

 : םה םיירקיעה תוליעפה למוחת

 .תועדוה גותימ .א

 .בשחמ יתוריש .ב

 .עדימ יתורליש .ג

 .טסקטלט תורלש .ד

 תועדוה גותימ .א

 -ה תטלשב תועדוה גותימ ללוכה הז םוחתב תוקסוע תורבח רפסמ

 .יבורטקלא ראוד יתורלשו 57088 האפ עסתווהפפ

 ,תרושקת יפוסמ תועצמאב תועדוה לבקלו תחולשל םילונמל םירשפאמ הלא םלתוריש
 תותשר יגוס לכ ךרד תרשפאתמ תוכרעמל השיגה ,םילשיא םיבשחמ וא סקלט רלשכמ
 תרבח תקפסמש תרושקתה יתוריש תא םלמילשמ הלא םיתוריש .םימייקה תרושקתה
 .תוימואלבניב גותימ תוכרעמל םיהובג םיבצקב רשקתהל תורבחל םטירשפאמו קזבה

 תרבחל םיגולמת םולשתו תרושקתה דרשמ םעטמ ןוישר תבייחמ הלא םיתוריש תלעפה |
 הלא םילנשדח םיתוריש .ישילש דצ יתוריש ןתמל קזבה תלתשתב שומלשה רובע קזבה
 לש תילנויצנבנוקה ךרדהמ רתוי הלוזו הליעי הרוצב תועדוה גותימ םלרשפאמ
 .סקלטה תשרב שומיש

 תוכרעמב שומישל סקלטה תשרב שומישמ יתגרדה רבעמ היהי תואבה םינשבש יופצ
 תוכרעמ םיליעפמה םיפוגה .סקלטה בצקמ הברהב םיהובג םיבצקב תוינגורטקלא ראוד
 בצק תא הליבגמה ,גויחה תשר תועצמאב תרושקת תויעבב םויכ רבכ םילקתנ הלא
 תורשקתה עצבל ןתינ אל ףא םלימייוסמ תומוקמבו דבלב ש"לס 300-ל הרובעתה
 תנארשי תשרל םינ"לנב תורבוחמ תוכרעמה בור .ללכ תואיגש אלל תינורכניס-א
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 .םלועב םירחא םיגתמל תוכרעמה לש רוביח וןהו המצע תכרעמל תוחוקל לש השיג ןה תרשפאמה

 בשחמ יתוריש .ב

 הלא םיתוריש .'וכו תורוכשמ ,םינוש םילאנובשח םיאשוב ללוכה יטמוטוא םיבותנ דוביע יתורישט םניה רתויב םלרכומה ןיתורישה ;.םושיי תולינכתו םיאשוב לש בחר ןווגימ םיללוכ םינתינה םיתורלישה .םיבופלטה תשר לע גויח תועצמאב םקלחו תנארשי ךרד סג השיג תורשפאמ תורלשה תוכשל בור .םיגוש םיבצקב ןילבג לוק תועצמאב בורל םניה הלא תוכרעמל תוחוקלה תורשקתה :(00982 טפפא 680095) ףתושמ ןינע ילעב תורוגס םישמתשמ תצובקל דעוימ הלא םיתורישמ קלח ,ןינועמה פכל תוריש תוכטל לש בר רפסמ י"ע םינתלנ םינוש םיגוסמ בשחמ יתוריש
 תועש יפל םיפירעת - ןמז תקולח סיסב לע וא םיעובק םיזוה סיסב לע םילעופ
 ;בשחמה תלועפ

 עדימ יתוריש .ג

 .םילאקנב םיתורישו םייללכ עדימ יתוריט ןיב ןיחבהל שי הלא םיתוריש תניחבב
 .ל"וחב םירגאמל תויורשקתה לע םרקיעב םולכ םיססבתמ םינושה עדימה יתוריש
 תשרדנה ההובגה תולעהמ עבונ רבדהו רתויב לבגומ וניה םיימוקמה םירגאמה רפסמ
 תורשקתה תורשפאמה תוכרעמ ומיקה תונוש תורבח .ותקוזהתו רגאמ תמקה ךרוצל
 תוגאוד תורישה תא תוקפסמה תורבחה .םתועצמאבו םכרד ל"וחב םירגאמל תוחוקלה
 שמתשמה תא תורטופו ל"וחב עדימה לקפס םע םייפסכהו םייגוגראה םיטביהה לכל
 ויתוכרעמ תלעפה ךרוצל הנכת םיתעלו הכרדה לבקמ שמתשמה ,הלא םיאשונב קוסעלמ
 .ל'"'וחב םירגאמה לומ

 םיקנבה ילרגאמל םינופלטה תשר ךרד השיג םילרשפאמ חרזאל םייאקנב בושקת יתוריש
 םיקפסמ םיקנבה בור .רחא יאקנב עדימו תונובשח בצמ תניחב ךרוצל םינושה
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 .םויכ ןיידע ירשפא ונבלאש רבד ,תורישה תועצמאב תויאקנב תולועפ עוציבל רוטיאה ןתניש רחאל רקיעב בורקה דיתעב דואמ התפתי הז תורישש חינהל ריבס .םישמתשמה ןמ שרדנה הצק דויצ לש הובגה רלחמה רואל תאזו רתויב םימצמוצמ םידמימב לעופ ןיידעו תוחתפתה פַש םינושאר םיבלשב םויכ יוצמ הז אשוב ,בחרה להקל תורישה תא קפסמ דחא קנב קרו םיפדעומ תוחוקלל הז תוריש

 טסקטלט תוריש .ד

 םייכוגיח םייוסינ עצבל הבייחתה ץראב תידומילה היזיולטהו תיפסכ הרומת אלל ,רקיה דויצה תא הילגנא תלשממ הקפיס הז םכסה יפ לע .ךובלחה תכרעמב טסקטלט יוסינ תלעפה לע הילגנא תלשממל לארשי יתלשממ ןיב םכוס 1980 תנשב
 .םיתקלהו םיאצממה תא םילגנאל ריבעהלו טסקטלטב

 ךויצה תנקתה םע ולחהש ,םייופצ יתלב םיישק בקע ,םייתנשב בכעתה טקליורפה
 .תירבעה הפשה רובע תידוהיי הנכת חתפל חרכהב סרקיעו ץראב
 טסקטלט ירודישב חותפל תידומיל היזיולטל זכרמה ידי לע עצוה 5 ךלהמב
 רודישה תושר ,ל"טמ :םלימרוג השולשל ףתושמ טקייורפ תרגסמב תאזו בחרה רוביצל
 ;תרושקתה דרשמו

 ,ל"טמ יגיצב תופתתשהבו תרושקתה רש תכשלב ךרענש ןויד תובקעב ,1983 רבמטפסב
 .תרושקתה דרשמ לש ותוירחאו ותוכמס םוחתב ובילה טסקטלטה תוריש יכ רשה עבק
 המודב יכ ונעט רשא ,ל"טמו רודישה תוטר יגלצב תעד לע הלבקתה אל וז העיבק
 רדגב אוהו ליגרה רודישה קיפאמ קלח אלא וניא טסקטלטה ,ולוכ םלועב לבוקמל
 .וילע לח רודישה תושר קוח ןכל - רוביצל תוריש

 הביחבמ ,בשחיהל םיכירצ טסקטלטה ירודיש םאה :התיה קרפה לע הדמעש הלאשה
 קוח יפל רודישה תושטר לש התוכמסב םייוצמה ,רוביצל היזיולט ירודישכ ,תיטפשמ
 (1965 ת'יכשמ) רודלפה תוטר קותש ,פדה תוריטכ םתוארל שיש וא ,רודישה תושר
 ףרגלטה תדוקפ לפל תרושקתה רש תאמ ןוישר םיכירצ םה ךכיפלו ,וילע פח וניא

 .( ביילשת) לטוחלאה
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 ותעד תווח תבקל ידכ ;הלשממל לטפשמה ץעויל ונפ תרושקתה דרשמו רודלשה תושר
 ובש דחולמ טקייורפ תרגסמב יצרא ףקלהב ,ןויסנ תפוקתל טסקטלטה לרודיש תא גיהנהל ,הלשממל יטפשמה ץעויה עיצה וכ ומכ ;הז ךרוצל והשלכ דחוימ ןולשר פבסב ךרוצ אלל ;,ןהלש ליגרה רודישב טסקטלט רודיש בלשל - קוח יפ לע - התעמ םיאשר תידומילה היזיולטהו תיללכה היזיולטה יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה עבק ,הנורחאל םסרפש ,תדחוימ תעד תווחב :טסקטלטה ירודיש לש םתוהמ ןינעב
 ;תרושקתה דרשמו תידומילה היזיולטה ,רודישה תושר ופתתשלי
 :1985 לש היבשה תיצחמב פועפל לחי ילארשיה טסקטלטה
 ךוניחב טסקטלטה םושיי .םיירוביצ םיכרצל רקיעב טסקטלטה תא םיליעפמ םלועב
 תא םותרל טיסנמ ,תלדומיל היזיולטל זכרמב ,ץראב :תלסחל הכומנ תופידעל הכוז
 תורחא תובר תונידמב ומכ אלש ץראבש רוכזל שי .ךוניחה לכרצל הזה םוידמה
 תא סייגל לק ןכלו ךוניחל ולוכ דעוימ םויב תומיוסמ תועשבש ץורע םילק
 .ךוניחה תכרעמ לכרצל טסקטלטה

 המלקה היזיולטה .םישדוח רפסמ הזמ טסקטלט תוריש הליעפמ תלידומילה היזיולטה
 .תוטושפ תומרגאידו ילאוטסקט עדימ פש םירפסוממ םיפדמ בכרומה םינותנ רגאמ
 הטילקל םינתינ םלרודלשה ;הללגרה היזיולטה תשר תועצמאב םירדושמ הלא םיפד

 יפד לש תואמ רפסמ ללוכ הז תוריש .טסקטלט חובעפ תדיחי ילעב םיליגר םיטלקמב
 ףסונב .'דכו ריווא גזמ תוחוד ;תועבטמ ירעש ,תושדח יקזבמ םללכבו עדימ

 םינגב םידליל תדחוימ ךוניח תינכת תידומילה היזיולטה הליעפמ הז עדימל
 עובשה תשרפ ,'ל התיכל תילגנא ,'ו התיכל ןובשח :םיאבה םיאשונב רפסה יתבבו
 ."שדח-ףד" םשב רעונל ןיזגמ ןכו 'ח-'ה תותיכל
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 תרזאל בוטקת לתורש חותיפ - 'ה קרפ
 לארשיב קשמלו הרבחל בושקתה תויועמשמ - 12 הקספ

 תוחתפתהב ךכמ האצותכו הדובעה תועש רפסמ רוציקב תאטבתמ תפסוב האצות .(תיבל םיקתורמ) הכ דע םילבגומ ויהש הדובעה חכ פש םירזגימל םישדח הקוסעת למוחת תחיתפבו (תלוכי וא םיבאשמ פלש תוביסמ) עדיל השיג תורשפא יללושמל תולבגימ תריציב ,עדיל תרבגומה השירדב תואטבתמ םלועב עדימה תכלפהמ לש תויתרבחה תועפשהה .תיגולונכט תונמוימ לעב םדא חכל השירדה תרגבהלו ןמוימ לתלב םרא חכל השירדה תנטקהב ךכמ האצותכו תומייט תוישעתל תויטובור תוכרעמ תסנכהב ,עדי-תוריתע תוישעתל רבעמב אוה תימלועה הלכלכב וז הכיפהמ לש היוטיב .תיבבו דרשמב ,לעפמב - םייחה ימוחת לכב תובשחוממ תוכרעמבו תרושקת תוכרעמב ךלוהו רבוג טומיש אוה ירקיעה היוטיב רשאו תושעותמה תובידמה לע תרבועה "עדלמה תכיפהמ" לש האצות םה םלועה יבחרב הבורחאל וחתפתה רשא בושקתה יתורש
 .דיתעב היסולכואה ירוגמ פשט הבוש הסלרפ םג היופצו לאנפ תוברת
 תלכלכל הבר תלעותל תולהל היושעו לארשל תנלדמל תוריהמב תרדוח וז הכיפהמ
 .תילכלכה תוליעפה שארב עדיה תורלתע תוישעתה תא הביצמ איה רשאב ,הנידמה
 בושקתה תובישחל לארשיב רוביצה תועדומ תא םדקל הבורמ תובישח של תאז רואל
 תרשכהל סיסב תריציל םג ךכב עייסלו יתקוסעפהו יתרבחה םוחתב ויתויועמשמלו
 .עדימה תוריתע תולשעתל םידבוע
 םיבשב השענ רבדהש יפכ "תללארשיה הרבחה בושחמ" תא םדקל ובילע ,הז ךרוצל
 יסלסבה עדיה תא רידחהל שורד וז תרגסמב .תויאפוריאה תוצראה בורב תונורחאה
 .ץראב רוביצה לש רשפאה לככ הבחר הבכשל תובשחוממ תוכרעמב שומיטב
 ,הלשממה ימרוג - םייתכלממה םיפוגה תלעפה ידי לע תושעיהל תבייח וז תוליעפ
 "בושחמ תלכשה" תרדחהל - תומרה לכב ךוניחה תודסומו םיבומהה תרושקת לעצמא

 לךי

 ךי לע ,תומרה לכב רפסה יתבב םיבשחמ תלעפה דומיל דודיע ידי לע ,היסולכואל
 כ כ

 לך לע ,םירגובמל הארוה תודסומבו םילעפמב םיבטחמ לועפתל םיסרוק סויז



 -וכש--1געטגתםהת מלט
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 .חרזאל בושקת תוכרעמ חותיפ דודיע לכךל לע וכו (םיסכמ תדורה תועצמאב) םליתיב םיישיא טיבשחמ תשיכר דודיע
 :םלאבה םימוחתב המיאתמ הקלחת לע טילחהלו עדימה תכיפהמ לַש תויתרבחה תויועמשמה תא בטלה ןוחבל ונילע תאז םע דחי
 .תרושקתה יעצמא תוידוסו עדימה תויטרפ לע הנגה .ב .תלעות ונממ קיפהלו עדימל תשגל חרזא לכל הווש תונמדזה ןתמ .א
 .('דכו םתיבב טילבגומו םישלשקל רוטיבו רשק ,תיבהמ הדובע :ןוגכ) תולבגומ תויסולכוא םודיקל עדימה תכיפהמ פש לכשומ לוציבל םיאנת תריצי .ג

 תוינידמ - 13 הקספ

 .ולוכ שעותמה םלועה דעוצ ןילאש ,יתיישעת-רתבה ןדיעל ילארשיה קשמהו הרבחה םודיקל יבנויח אשונ אוה חרזאל בושקתה אשונ

 תוכרעמ לועפתב יסיסב עדי תצפהל קודה רשק רושק תרזאל בושקת תוכרעמ םודיק
 .ללארשיה רוביצה ברקב תובשחוממ

 תוכרעמבו םיבשחמב שומיש סדקת רשא תיתכלממ תוינידמ טוקנל ,וכ לע ,שי
 .קשמב רשפאה לככ םיבר םירזגלמב תובשחוממ

 :לדל לע תושעיהל בייח הז רבד

 שומלשו םיבשחמב עדי תשיכר דודיעו בושקתה אשובל תוירוביצ תועדומ תריצי .א
 .רוביצה ידבר ילכב תובשחוממ תוכרעמבו םיבשחמב

 םינקת תעיבק ,בושקת תוכרעמ לועפתל המלאתמ תיגולונכט תיתשת תריצי .ב
 .בושקת דויצ יושירל םיכילהה זוריזו חרזאל בושקת תוכרעמ תלעפהל םילהנו

 כ ל

 םירבעומה םינותנה תוידוסו עדימה תויטרפ לע הנגהל המיאתמ הקיחת תנכה .ג
 המיאתמ ווק 700 ----

 ל
 תחוור תא ורפשלש בושקת תוכרעמ לש םימושיי דודיעלו בושקת תותשרב

 .חרזאה

 ושקת תוכר 0

 בוש עמל םירצומ רצייל תוילארשיה הנכתה תורבחו הישעתה דודיע .ד
 .בושקת יתורש פכעפהלו



 ו תוירוביצ בושקת תוכרעמב שומלשה דודיע .ה
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 תואקנב ,ינורטקלא  ראוד)

 ןינע ילעב םישמתשמ תוצובק ,םיירוביצ םיפוג לדי לע ('דכו תינורטקלא
 .םילטרפ םיחרזאו ףתושמ

 הלועפ יכרד - 14 הקסיפ

 תת הצילממ ,תמדוקה הקסיפב וטרופש בושקתה תרדחהל תוינלדמה יוק תא שממל ידכ

 קרפב םייוצרה םידעיה תגשהל ואיבי רשא םילרקלע םימוחת רפסמב לועפל הדעוה

 :הריבס העקשבו רצק ןמז

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 ."בושקת תנש" תרזכה ןוגכ ירוביצ דוקימ תריצי

 .תובחרנ היסולכוא תוצובקל בושחמה תארוה יכילהת לש דסוממ ןוגרא

 לבחר לכב חרזאל בושקתה תוכרעמ םודיקל תיסדנהו תילהנימ תיתשת תריצי

 .רוביצה תובכש לכלו הנידמה

 םוחתב תוכרעמו םיעצמא לש הלעפהו רוציי ;חותיפ ודדועלש םליאנת תריצי

 .הרזאל בושקתה



 'א חפסנ

 לארשי תני'דמ

 0-0 %הו ץומה וושמ חותי
 תווטצקתה דו"פ

 ישארה ןעדמה תדיחי רקחמל תימואלה הצעומה

 בושקתל יוגיהה תדעו

 ;ךיראת
 טשתה זומת זכ ך

 198 ילוי 8
 :רפטמ

 ר"וי - בל .ג רמ
 רבח - ץיברוה שיא .י רמ
 רבח - : עלס רב .י רמ

 רבח - ןמדייז .א 'רד |
 רבח -  סיוברברול .י רמ |
 ריכזמ -  יקצוגובונ .ד רמ |
 רבח - 5:6 ,ד 'בּג |

 יונימ - הרזאל םיתורשל הדעוה-תת :ןודנה

 .בוטקתל יוגיהה תדעו לש חרזאל םיתורשל הדעוה-תת ירבחכ הזב םינטתמ םכנה

 :םה הדערוה ידיקפת

 םיתורטש .דיתעב םיירשפא וא הטעמל םימייקה חרזאל בושקת יתורש יוהיז .1
 .רחא םוקמב וא ותיבב טרפכ חרזאל םינתינה הלא םה חרזאל

 יפל ריבעתו תורחאה תודעוה-תת תוליעפ רואל םינוש סיתורש ןחבת הדעוה
 .הלא תודעו-תת לופיטל היניע תואר

 -- הדעוש תוירחא חטש תרגסמב בוטקת יאשרנ לש הכרעהו הגיחב .2
 וש םיטרדנה סיבאטמה תניחב .תילארשיה תילכלכהו תיתרבחה תכרעמל

 .אשונ לכ

 הכשממה תוברועמ תניחבט םושייה הטיש לע הצלמה .םיצלמומה 0 טורפב תיסואל תובישח ילעב םיאשונ םושיי לע הצלמה 3 ופי 0
 ךע סימכסמה היתוצלמהו היאצממ תא טיגהל תשקבתמ הדעוה תת .1984 לירפא

 החלצה םכל לחאמו הדעוה-תת .ירבחכ תרשל םכתונוכנ לע םכל הדומ ינא קופיסו החל

 .םכדוקפת יולימב

 ,הכרבב

 יכוגיהה תד ך "ןל

 :קתעה | |

 . \ חותיפהו עדמה רש |
 תררשקתה רש

| 
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